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sXmgnÂXÀ¡-]-cn-lmc DS-¼Sn 

lmPcmbh-À 

I sXmgn-ep-Sa {]Xn-\n-[n-IÄ 

 

1.  {io. Fw.F. AKÌy³, HmÄ tIcf Kh¬saâv tIm¬{SmIvtSgvkv 

 Atkmkntbj³, CSp¡n PnÃ, IcmÀ `h³, sNdptXmWn. 

 

2.  t_m_n tPmkv, tIm¬{SmIvSÀ, (sXmSp]pg bqWnäv {]knUâv)  

 Xmg¯v ho«nÂ \mK¸pg.]n.H. 

 

ത ൊഴിലൊളി പ്ര ിനിധികള് 

 

1.  {io.än.BÀ.tkma³ , PnÃm sk{I«dn, slUvtemUv & P\dÂ hÀt¡gvkv  bqWnb³  

(kn.sF.än.bp) sXmSp]pg. 

2.  {io.sI. kenwIpamÀ, PnÃm sk{I«dn, CSp¡n PnÃ slUvtemUv & P\dÂ                     

    hÀt¡gvkv (F.sF.Sn.bp.kn), sXmSp]pg.  

3.  {io.F.]n.Dkvam³, kwØm\ sk{I«dn, tIcf Npa«p sXmgnemfn s^Utdj³,    

 (sF.F³.än.bp.kn) cmPohv`h³, CSp¡n tImf\n. ]n.H., sNdptXmWn.  

4.  {io._n.hnPb³, P\dÂ sk{I«dn, CSp¡n PnÃm slUv temUv & P\dÂ  akvZqÀ  

kwLw (_n.Fw.Fkv), s\Sp¦w. ]n.H.  

5.  {io. sI.Fw. kenw, PnÃm {]knUâ,v slUvtemUv P\dÂ hÀt¡gvkv  bqWnb³ 

(Fkv.än.bp), CSp¡n, sXmSp]pg. 

6. {io. hn. X¦¸³, {]knUâv, tIcf tÌäv slUvtemUv hÀt¡gvkv s^Utdj³

 (sF.F³.än.bp.kn) CSp¡n PnÃ, Ipafn. 

7. AUz. ]n.]n. {]Imiv, PnÃm sk{I«dn, tIcf I¬kv{S£³ te_À bqWnb³ 

 (bp.än.bp.kn), hmKa¬. 

8. {io. tdmbn. sI.]n., PnÃm sk{I«dn, CSp¡n PnÃ Npa«p sXmgnemfn  s^Utdj³ 

(sF.F³.än.bp.kn) (I), sXmSp]pg.  

9.  sNbÀam³, tIcf Npa«p sXmgnemfn t£a\n[n t_mÀUv, CSp¡n, sXmSp]pg. 

 

sXmgnÂXÀ¡ kw{Klw 

CSp¡n PnÃ-bnse KmÀlnI/sI«nS \nÀ½mW taJ-e-bnÂ Npa-«p-sXm-gn-em-fn-I-fpsS Ibänd¡v Iqen 

\nc-¡p-IÄ ASn-b-́ n-c-ambn \nÝ-bn-¡-p¶Xn\v _Ô-s¸« t{SUv bqWn-b-\p-Ifpw Kh¬saâv 

tIm¬{SmIvtSgvkv Atkmkntbj\pw, hym]mcn hyhkmbn kanXnbpw,  hym]mcn hyhkmbn GtIm]\ 

kanXnbpw X½nÂ \S n̄b \nc-h[n NÀ -̈IÄs¡m-Sp-hnÂ Ct¶ Znhkw \S¶  NÀ -̈bnÂ XÀ¡w Xmsg 

]d-bp¶ hy-h-Ø-I-tfmsS ca-y-ambn  ]cn-l-cn-̈ n-cn-¡p-¶p. 



H¯p-XoÀ¸phy-h-Ø-IÄ  

1. {]mtZinI ASnØm\¯nÂ \nehnÂ F{Knsaâv {]Imcw IqSpXÂ Iqen 

\ne\nÂ¡p¶ps¦nÂ B Iqen XpStcXmWv. XpSÀ¶v {]mtZinI 

ASnØm\¯nÂ Iqen hÀ²\IÄ \S¸nem¡p¶XÃ. 

2. \nehnÂ aÀ¨âv Atkmkntbj³ kwLS\Ifpambpw t{SUv bqWnb\pIfpambpw 

te_À Hm^okdpsS km¶n²y¯nÂ Dm¡nbn«pff IcmÀ AtX ]Sn 

\ne\nÂ¡p¶XmWv. 

3. KmÀlnI taJ-e-bp-ambn _Ô-s¸« km[-\-§Ä ho«p-S-abv¡v kz-́ -ambn        Ib-än-

d¡v \S-̄ p-¶-Xn\v ]qÀ® kzm-X-{´yw Dm-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv.  

4. tIcf Npa-«p-sXm-gn-emfn t£a- ]-²-Xn-bn³ Iogn-ep-ff Npa«psXmgn-emfnIfpsS tkh\w 

hn\n-tbm-Kn-¡p¶ ]£w taÂ Iqen \nc-¡p-IÄ¡p ]pdta 27% sehn \ÂtIXmWv.  

5. km[-\-§Ä Ib-äp-¶-Xn\pw Cd-¡p-¶-Xn\pw Htc IqenXs¶-bm-bn-cn-¡pw.  

6. 12 aoäÀ hsc Zqc-̄ n³taÂ km[\w Cd-¡p-¶-Xn\mWv taÂ Iqen \nc-¡p-I-Ä 

\nÝbn¨ncn¡p¶Xv. apIÄ \ne-bn-te¡v km[-\-§Ä F¯n-¡p-¶-Xn\v 50% {]Imcw 

A[nI Iqen \ÂIWw.  

7. sXmgn-em-fn-IÄ AwKo-IrX \nc-¡nÂ IqSp-XÂ Iqenhm§p-¶Xpw sN¿m¯ tPmen¡v 

Iqenhm§p-¶Xpw in£mÀl-am-Wv.  

8. taÂIqen \nc-¡p-IÄ CSp¡n PnÃ-bnÂ apgp-h³ _m[-I-am-Wv.  

9. taÂ Xocp-am-\-§Ä CcpI£n-Ifpw AwKo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p.  

 

Ct¶ Znhkw 2018 Pqsse amkw 16þmw XobXn. 

IcmÀ Imemh[n 01.08.2018 apXÂ 31.07.2020 hsc 

 

I£n-I-fpsS H¸v:  

 

 

H¶p apXÂ ]Xns\m¶v hsc I£nIÄ H¸v 

 

 

 

 

 

 

നം ഇനം 

കയറ്റിറക്്ക 

കൂലി (cq]) 

1 

ഇഷ്ടിക വലുത് (21 സെ.മി മുതല് 23 

സെ.മി വസെ നീളം, 7.6 സെ.മി കനം) 

100ന്  

30 



2 

ഇഷ്ടിക സെറുത് (21 സെ.മി താസെ) 

100ന്  

25 

3 

വയെ് കട്ട വലുത് (21 സെ.മി മുതല് 23 

സെ.മി വസെ നീളം, 7.6 സെ.മി കനം) 

100ന്  

32 

4 ഹ ാഹളാ ബ്രിക്സ് - 8ഇഞ്്ച - 100ന്  365 

5 ഹ ാഹളാ ബ്രിക്സ് - 6ഇഞ്്ച - 100ന് 270 

6 ഹ ാഹളാ ബ്രിക്സ് - 4 ഇഞ്്ച -100ന് 185 

7 

സെങ്കല്ല് ഒന്നിന് (ഇറക്കുന്നതിന് 

മാബ്തം) 
3 

8 മണ്ണ്, മണല് - ഹലാഡ് ഒന്നിന് 255 

9 സമറ്റല് സ ാടി 255 

10 ബ്രാവല് 255 

11 മണ്ണ്, മണല് - കുത്തളവ് 295 

12 സമറ്റല് സ ാടി - കുത്തളവ് 295 

13 

ബ്രാവല് - കുത്തളവ്(ഉടമ ഒൊസള 

സകാടുക്കാതിെുന്നാല്) 
295 

14 

ബ്രാവല് - സ ാക്ലീന് ഹലാഡ് (ഉടമ 

ഒൊസള സകാടുക്കാതിെുന്നാല്) 
315 

15 3/4 ഇഞ്്ച സമറ്റല്, 3/8 സമറ്റല് ഹലാഡിന് 275 

16 1 1/2 ഇഞ്്ച സമറ്റല് ഹലാഡിന് 295 

17 
ഹൊളിംര് - 3 ഇഞ്്ച മുതല് 6 ഇഞ്്ച 

വസെ 

384 

18 

െിമന്റ ് കട്ട (ഹൊളിഡ് ഹലാക്്ക) 

4ഇഞ്്ച - 100ന്   12"x8"x4" 

180 

19 

െിമന്റ ് കട്ട (ഹൊളിഡ് ഹലാക്്ക) 

6ഇഞ്്ച - 100ന്   12"x8"x6" 

260 

20 

െിമന്റ ് കട്ട (ഹൊളിഡ് ഹലാക്്ക) 8 

ഇഞ്്ച - 100ന്   12"x8"x8" 

330 

21 ഹലാക്്ക കട്ട വലുത് (10 1/2 x8x5 ഇഞ്്ച) 1ന് 3 

22 ഹലാക്്ക കട്ട സെറുത് (10 1/2x6x5 ഇഞ്്ച) 1ന് 2 

23 ഹലാക്്ക കട്ട സെറുത് (10 1/2x4x5 ഇഞ്്ച) 1ന് 2 

24 

ഹകാണ്കബ്കീറ്റ് ടടല്െ് വലുത് (5 

കി.ബ്രാം)1ന്  

1 

25 

ഹകാണ്കബ്കീറ്റ് ടടല്െ് സെറുത് (4 

കി.ബ്രാം)1 ന് 

1 

26 ഹമച്ചില് ഓട,് തറ ഓട ്1000ന് വലുത് 500 

27 ഹമച്ചില് ഓട,് തറ ഓട ്1000ന് സെറുത് 415 

28 ഡിടെന്ഡ് ഓട് -1000ന് 415 

29 ൊധാെണ ഓട് -1000ന് 415 



30 കമ്പി ഇറക്്ക കൂലി - 1 ടണ് 310 

31 കമ്പി കയറ്റ് കൂലി - 1 ടണ് 388 

32 

െിമന്റ ് ൊക്്ക /  ായക്കറ്റ് - 1ന്  

ഹലാറിയില് കയറ്റി 

അട്ടിസവയ്ക്കുന്നതിന് 

(ഹരാസഡൌണില് നിന്നും 12 മീ. 

അകലം) 

11 

33 

െിമന്റ ് ൊക്്ക /  ായക്കറ്റ് - 1ന് 

ഹലാറിയില് നിന്നും ഇറക്കി 

ഹറാറില് അട്ടിസവയ്ക്കുന്നതിന് 

(ഹറാറുമായുള്ള അകലം 12 മീ.)  

11 

34 

െിമന്റ ് ൊക്്ക /  ായക്കറ്റ് - 1ന്  ഇറക്കി 

കണ്ടയിനറില് അട്ടി 

സവയ്ക്കുന്നതിന് (ഹറാറുമായുള്ള 

അകലം 12 മീ.)  

11 

35 

മാര്രിള് / ബ്രാടനറ്റ് സ്ലാര് - 1ന് 

(ടെഡ് കട്ട ്സെയ്യാത്തത്) 25  

െ്കവയെ് ഫീറ്റ് വസെ - ടണ് ഒന്നിന് 

526 

36 

മാര്രിള് / ബ്രാടനറ്റ് സ്ലാര് - 1ന് 50  

െ്കവയെ് ഫീറ്റ് വസെ - ടണ് ഒന്നിന് 

794 

37 

മാര്രിള് / ബ്രാടനറ്റ് സ്ലാര് - 1ന് 50  

െ്കവയെ് ഫീറ്റ് മുകളില് - ടണ് 

ഒന്നിന് 

1465 

38 ടടല്െ് ടണ് ഒന്നിന് 590 

39 ടടല്െ് 1'x1' - 1 ഹരാക്സ് 8 

40 ടടല്െ് 1'x2' - 1 ഹരാക്സ് 13 

41 ടടല്െ് 2'x2' - 1 ഹരാക്സ് 20 

42 ടടല്െ് 2'x4' - 1 ഹരാക്സ് 35 

43 ടടല്െ് 4'x4' - 1 ഹരാക്സ് 40 

44 ഹ വിംര് ഹലാക്്ക (hep-Xv) 2 

45 ആെ്രഹറാെ് ടണ് 1ന് 290 

46 ജി. ഐ ഷീറ്റ്   ടണ് 1 ന് 415 

47 മണ് ട പ്പ് 1 ന് (4x6 ഇഞ്്ച) 3 

48 ടാെ് വീപ്പ - നിറ ഒന്നിന് - കയറ്റു കൂലി 45 

49 
ടാെ് വീപ്പ - ഇറക്കി നിവര്ത്തി 

സവയ്ക്കുന്നതിന്  ഒന്നിന്  

35 

50 വാര്ക്ക കട്ടിള ഒന്നിന് 35 



51 
വാര്ക്ക ജനല് - െണ്ടു  ാളി - 

കമ്പിഹയാട് കൂടിയത് ഒന്നിന് 

35 

52 

വാര്ക്ക ജനല് -  aq¶v ]mfn I¼n 

CÃm¯Xv   

35 

53 

വാര്ക്ക ജനല് - നാലു  ാളി " I¼n 

CÃm¯Xv   

55 

54 തടി കട്ടിള 1 എണ്ണം  35 

55 സമാടെക്്ക ടടല്െ് 100 ന് 80 

56 

മരം ഉരുപ്പടി -               (1)ഫുള് ഒെു 

ഹലാഡിന് - വലിയ     ഹലാറി                                          2440 

2) ഇടത്തെം ഹലാറി   1830 

3) സടഹമ്പാ ഹലാഡ്   1220 

4) റിയറിംര് ആഹട്ടാ      915 

5)  ിക്കപ്പ് ആഹട്ടാ  520 

57 

മരം ഉരുപ്പടി -           ഇറക്കി അട്ടി 

സവയ്ക്കുന്നതിന് കയൂരിക്്ക 

അടിയ്ക്്ക                   

9 

വലിയ ഹലാറി (ഫുള്) 915 

ഡി.െി.എം. (ഫുള്)  580 

മിനിഹലാറി  (ഫുള്)  500 

58 
ഹറാളിംര് ഷട്ടെ് - 10 അടി വസെ വീതി 

ഒന്നിന് 

180 

59 
ഹറാളിംര് ഷട്ടെ് - തുടര്ന്നുള്ള ഓഹൊ 

അടിയും 
22 

60 ഹഡാെ് ഷട്ടെ് ഒന്നിന് 35 

 

 

 

                             

                                                         PnÃm te_À Hm^o-kÀ, 

                                                                 CSp¡n 

 

// icn-̧ -IÀ¸v//                            (I¬koen-tb-j³ Hm^o-kÀ) 

 

 

                   (H-̧ v) 

 

PnÃm te_À Hm^o-kÀ, CSp¡n. 

 (I¬koen-tb-j³ Hm^o-kÀ)  


